เรื่อง

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
ที่ 18/2556
ผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาตางๆ ประจําป 2556

ตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยไดประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทย
แหงประเทศไทย ประจําป 2556 นั้น
ที่ ป ระชุ ม คณะผู บ ริ ห ารราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย แ ห ง ประเทศไทย ครั้งที่ 8/2556
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 มีมติรับรองผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาตางๆ ประจําป 2556
โดยอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556
ดังรายชื่อตอไปนี้
1. สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วุฒิบัตร จํานวน 18 คน
1. ทพญ.กชพร พวงพันธุงาม
2. ทพญ.กฤติยา นครครื้น
3. ทพ.เจนกฤษฎิ์ อุปดิสสกุล
4. นาวาตรีหญิงฉัตราภรณ ศุภจํารูญ
5. ทพ.ชัยณรงค โกศลศุภศิริชัย
6. ทพ.ชินโชติ เข็มลา
7. ทพ.นาถ นันทรัตพันธุ
8. ทพญ.ปานจิต อนันดพรฤดี
9. ทพ.พงษภร วงศสายตา
10. ทพ.พฤทธิ์ ชิวปรีชา
11. ทพ.ภูมิ ลีลาธนากร
12. ทพ.วรรณรัช จุลกัลป
13. ทพ.วรวัธน พุกจรูญ
14. ทพญ.วาทินี เกษมสัย
15. ทพ.สรพล ติยะพงษประพันธ
16. ทพญ.สุปรียา ตันพลีรัตน
17. ทพ.อธิพงศ ธรรมบูชิต
18. ทพ.อุดม วองไวทองดี
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วุฒิบัตร (ผานเฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย) จํานวน 2 คน
1. ทพ.ฟสิกสพงษ บึงมุม
2. ทพ.สุรชัย เพชรอาภรณ
2. สาขาทันตกรรมประดิษฐ
อนุมัติบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย
2. ทพญ.มาริสา สุขพัทธี
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพ.อรรถวิทย เตชะอําไพ
วุฒิบัตร จํานวน 5 คน
1. ทพญ.กษมา จุลเสวก
2. ทพ.ชัยสุรัติ ถกลภักดี
3. ทพญ.ถมรัตน เจนรักสุขุม
4. ทพญ.วรัญญา ชินการุญ
5. ทพ.สุชาต จี้มูล
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 2 คน
1. ทพ.อาทิตย วงศไพบูลยวฒ
ั น
2. ทพญ.อุษณา พันอินทร
3. สาขาทันตกรรมจัดฟน
อนุมัติบัตร จํานวน 10 คน
1. ทพญ.จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ
2. ทพญ.เจนจิรา เจริญวัฒนานนท
3. ทพญ.ชลธิชา เปยมการุญรัตน
4. ทพญ.ธนพร รักสุจริต
5. ทพญ.ปรียดา สันติลักขณาวงศ
6. ทพญ.เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล
7. ทพญ.รัศมีจันทร กีรติสุขสกุล
8. ทพ.สุชนม วัตรุจีกฤต
9. ทพญ.อธิชาต ตันวีระชัยสกุล
10. ทพ.อธิวัฒน หัสดาลอย
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อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 8 คน
1. ทพ.ณัฐวัฒน ตรีวิโรจน
2. พ.ต.ต.นรินทร เจนยุทธนา
3. ทพญ.พิชญา ไชยรักษ
4. ทพญ.พิมพสิริ กันตพิทยา
5. ทพญ.วรินทร รจิตรังสรรค
6. ทพ.วุฒิพงษ เหลาอมต
7. ทพญ.เสาวลักษณ ผดุงวรศาสตร
8. ทพญ.หทัยชนก เจริญพงศ
วุฒิบัตร จํานวน 23 คน
1. ทพ.กฤษฎี ปณณะรัส
2. ทพ.กิตตินนั ท โชติแกว
3. ทพญ.จินตรัตน แจงศรีสุข
4. ทพ.ชัยณรงค กาวสัมพันธ
5. ทพญ.ชุติวรรณ รุงเรือง
6. ทพญ.ธิติรัตน ตัณสถิตย
7. ทพ.นรชัย สกุลคู
8. ทพ.ปกรณ สงศิริ
9. ทพ.ปภินวิช วิพัฒนบวรวงศ
10. ทพญ.พิฐชญาณ อัตวีระพัฒน
11. ทพญ.เพ็ญประภา ชิวชรัตน
12. ทพ.วิกรานต แสงอุบล
13. ทพ.วิทยา วสุเมธารัศมี
14. ทพ.ศรายุทธ เจียรพงศปกรณ
15. ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข
16. ทพญ.สมศรี กลาจอหอ
17. ทพญ.สัจจพร พรรคอนันต
18. ทพญ.สุดารัตน ถือพุทธ
19. ทพญ.สุธาทิพย จงบรรดาล
20. ทพ.สุรัฐ กนกกุลชัย
21. ทพญ.อรทัย วัชรินทรพร
22. ทพญ.อัญชลิกา สงวนดีกุล
23. ทพ.อาทิตย สิทธิพรชัย
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วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 21 คน
1. ทพญ.กัลยา อินทรีย
2. ทพ.จักรพงษ วิเศษสัมมาพันธ
3. ทพญ.ชลธิรา แซตั้ง
4. ทพ.ณัฐชัย วิรยิ ะโกศล
5. นาวาตรีหญิงนภัทร โยธะธราดล
6. ทพญ.ปานฤทัย พีชผล
7. ทพญ.พรทิวา เสนารักษ
8. ทพญ.พัชรพรรณ รังษีกิจโพธิ์
9. ทพ.พูนเพิ่ม ภวัครานนท
10. ทพญ.ภณิดา ณ สงขลา
11. ทพ.รัชเขตร ตรีสุทธาชีพ
12. ทพญ.วรรธิดา จิตตานนท
13. ทพญ.วราภรณ เจนวากรวงศ
14. ทพญ.วารณี ลินลาวรรณ
15. ทพญ.วิมลทิพย มุทานนท
16. ทพญ.ศิริพร พนิตจิตบุญ
17. ทพญ.ศุภางค สมานสุขุมาล
18. ทพ.สุรจิต สมงาม
19. ทพ.สุวิทย ไทยธรรมยานนท
20. ทพญ.หนึ่งฤทัย ยอดทอง
21. ทพญ.อนงคนาถ นันทสุขเกษม
4. สาขาทันตกรรมหัตถการ
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 4 คน
1. ทพญ.ญาณี ตันติเลิศอนันต
2. ทพญ.ภัทราภา เลิศบรรณพงษ
3. ทพญ.มัทนียา บุญบรรเจิดสุข
4. ทพญ.รจนสุพรรณ แจงเจนกิจ
วุฒิบัตร จํานวน 1 คน
ทพ.อภิรักษ กิตติชัยศรี
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพญ.ธันยพร นิยมดี
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5. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต
อนุมัติบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพญ.พรทิพย แซอึ้ง
2. ทพญ.สาลินี รุงหิรัญสกุล
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 2 คน
1. ทพญ.ลลิดา องคชวลิต
2. ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ
วุฒิบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพญ.นลินสุดา วงศสวัสดิ์
2. ทพ.มงคล เดนเพชรกุล
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพญ.อุษณีย อุยวัฒนพงศ
6. สาขทันตสาธารณสุข
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพญ.ธิดา รัตนวิไลศักดิ์
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 1 คน
ทพญ.นัยนา สกุลทอง
7. สาขาทันตกรรมทั่วไป
วุฒิบัตร จํานวน 21 คน
1. ทพญ.กมลรัตน สาลี
2. ทพญ.โชติมา เลิศไตรภพ
3. ทพญ.ณัฏฐชัญญา วาสะประเสริฐ
4. ทพญ.เทพศิริ จิตตสวัสดิไ์ ทย
5. ทพญ.นพวรรณ พรพันธุอ นุวงศ
6. ทพ.ปราชญ พลวัฒน
7. ทพญ.เปรมจิต ภระมามร
8. ทพ.พชร สิงหเจริญ
9. ทพญ.พรพรรณ กอเกียรติ
10. ทพญ.พูนธิป ภัทรกุลวิวฒ
ั น
11. ทพ.ภานุพงศ บุญบํารุง
12. ทพญ.ภาวนา จางวางสิทธิ์
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13. ทพญ.วราภา เพชรพันธ
14. ทพญ.วันรวี มณีไพโรจน
15. ทพญ.วิชชุณี ธนะแพสย
16. ทพญ.วิชุดา วงศชัยศรี
17. ทพญ.ศิริรัตน ชั้นศิริ
18. ทพ.สุขชัย ธารารุงเรือง
19. ทพญ.สุนันทา เลี้ยงพันธุสกุล
20. ทพญ.อธิมนต โชติชะวงศ
21. ทพญ.อุษณีย สิงหเจริญ
8. สาขาปริทนั ตวิทยา
อนุมัติบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพญ.รุงทิวา ปนปา
2. ทพ.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย
อนุมัติบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 3 คน
1. ทพญ.ชื่นชีวิต ทองศิริ
2. ทพญ.เพ็ญนภา กิจอาทร
3. ทพ.สกุล ชินอุดมวงศ
วุฒิบัตร จํานวน 2 คน
1. ทพญ.พัสสินี ชางสุพรรณ
2. ทพญ.รุจิราภรณ เอี่ยมศรี
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 8 คน
1. ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกลุ
2. ทพญ.กษมา สิริยากร
3. ทพญ.ญาดา จารุวัฒนพานิช
4. ทพญ.ธนิตย วนิชนพรัตน
5. ทพญ.นราวัลภ อัศวรัตน
6. ทพญ.วาริธร โฆษิตภูมิเวท
7. ทพญ.สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย
8. ทพญ.อาวีณา ทัศนเสวี
9. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
อนุมัติบัตร จํานวน 1 คน
ทพ.จิตจิโรจน อิทธิชัยเจริญ
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วุฒิบัตร จํานวน 10 คน
1. ทพญ.พรพิมล พูนศรัทธา (เวชศาสตรชองปาก)
2. ทพ.ณัชพล จมูศรี
(พยาธิวิทยาชองปาก)
3. ทพ.พรภพ รัตนอาภา
(พยาธิวิทยาชองปาก)
4. ทพญ.วัลดา สวางอรุณ
(พยาธิวิทยาชองปาก)
5. ทพญ.พรรณนิภา ธรรมสมบัติ (เวชศาสตรชองปาก)
6. ทพญ.สุพิชญา ขําเอี่ยม
(เวชศาสตรชองปาก)
7. ทพญ.สุภารัตน ธรรมรัตน (เวชศาสตรชองปาก)
8. ทพญ.ณพัชธีนันท เลิศพรภคิน (เวชศาสตรชองปาก)
9. ทพญ.สุดาทิพย รวยดี
(ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา)
10. ทพญ.สุฤดี ฉินทกานันท
(ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา)
10. สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก
วุฒิบัตร จํานวน 4 คน
1. ทพญ.เตือนใจ พรมหาลา
2. ทพญ.ปริญดา ทัศณรงค
3. ทพญ.พรทิพย ผจงวิรยิ าทร
4. ทพญ.อะเคือ้ รักษชน
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะขอเขียน) จํานวน 8 คน
1. ทพญ.กัณฒพร ลักษณา
2. ทพญ.นภา ชวนชัยสิทธิ์
3. ทพญ.ปยนุช ยงรุงเรือง
4. ทพญ.ปยะรัตน เกิดผล
5. ทพญ.พรนภัส วองวานิชวัฒนะ
6. ทพญ.พิชานัน ศรีสมหมาย
7. ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒนอนันต
8. ทพญ.อมรวรรณ ชวยเรือง
วุฒิบัตร (ผานเฉพาะปากเปลาและรายงานผูปวย) จํานวน 3 คน
1. ทพญ.ปวีณา คุณนาเมือง
2. ทพญ.ศศิพิมล จันทรรัตน
3. ทพญ.อุมาพร วิระพรสวรรค
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2556

(ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

